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Retrospectiva 
2021

Boas Festas e que 
2022 traga saúde 

a todos!

2021 : O ano do novo normal
2021 começou e terminará em pandemia. Ao longo deste ano, cada um teve que se adaptar a um "novo normal". Foram meses  de 
perdas, conquistas e aprendizados.  A vacinação apontou um novo recomeço. Um ano difícil, mas um ano de superação.
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Jesus veio ao mundo, se-
gundo os cristãos, para  dar à 
humanidade uma chance de 
viver uma vida nova: “amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a si  mesmo.”

Três bilhões de seres hu-
manos se dizem cristãos. Di-
zem amar a Deus sobre todas 
as coisas, mas amam o pró-
ximo conforme sua conveni-
ência, seus interesses ou sua 
ideologia.

No mundo cristão, em se 
que vive, nunca o próximo foi 
tão distante e  Deustão usado 
para servir os interesses pes-
soais ou de grupos que buscam 
poder, dinheiro e domínio.

Comemorar o Natal, reunir 
a família, partilhar uma ceia, 
trocar presentes é algo intenso 
e muito humano, pois as pes-
soas do núcleo familiar têm 
sempre um momento intenso 
de  afetividade e carinho.

Mas, o centro  deve estar 
em Jesus, no que Ele pregou, 
no que O moveu para tornar-
-se homem, no que ele diria a 
cada cristão  sobre sua  capa-
cidade humana  de amar, per-
doar, dividir, compreender e 
acolher o próximo.

Que neste Natal cada um 
pare e olhe para si como tem 
sido sua relação com o pró-
ximo: se de amor ou de ex-
clusão.

Natal, prenúncio de vida nova

•  www.ponderando.online •  email: radeathayde@gmail.com 

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Esta é uma época dife-
renciada do ano. Devido à 
crise econômica, não tive-
mos nossas casas invadidas 
por grande avalanche de 
propaganda natalina atra-
vés da televisão, revistas e 
jornais. Mas continuamos 
induzidos a ir às compras 
como se fosse uma obri-
gação, entrar no “clima de 
Natal”, persuadidos a pre-
sentear os mais chegados, 
sem falta.

Pode-se questionar a 
obrigatoriedade de pre-
sentear nesta ocasião. Ale-
grar alguém com presentes 
é uma das boas coisas da 
vida e deveria, até mesmo, 
acontecer com frequência 
durante todo o ano. Sem 
data marcada. Surpreender 
pessoas que amamos e de 

quem gostamos, presen-
teando fora de hora, pode 
ter um significado muito 
maior. Eis que vem do co-
ração e não da obrigação.

A noite de Natal tem se 
convertido, ao longo do 
tempo, em um evento so-
cial com troca de presen-
tes, comes e bebes. Até 
mesmo em bailes... A real 
razão de ser da festividade, 
contudo, ficou como um 
apêndice e relegado a se-
gundo plano.

Há mais de 2.000 anos, 
a mirra, o incenso e o ouro 
foram ofertados com hu-
mildade ao Aniversariante 
de agora. As oferendas de 
então deram lugar a pa-
cotes cujos conteúdos po-
dem ser trocados se não 
servirem ou não forem do 

agrado do presenteado. 
Desvirtuamento da come-
moração? Qual seria sua re-
ação se recebesse no Natal 
apenas incenso ou mirra 
como presente?

O Natal comercial, es-
petáculo, perde impacto 
este ano por razões óbvias. 
Conheço poucas pessoas 
que celebram a noite na-
talina como uma homena-
gem, respeito e lembrança 
d´Aquele que deu origem 
à data.  São aquelas que 
aproveitam o momento 
para reunir a família e par-
tilhar seus sentimentos 
em ambiente festivo e re-
catado.

Existem aniversários e 
Aniversários. O Natal é um 
desses!

Feliz Natal.

Então é Natal

Histórias de Dona Ilda

sem rabo, um Rei Mago sem 
chapéu, tudo obra dos meus 
“anjinhos”, Que saudade! A ár-
vore de Natal de um metro que 
comprei em Holambra, ficou 
tão grande que precisamos de-
corá-la do lado de fora.

Durante muitos anos fize-
mos em nossa capela do sítio 
a novena de Natal. Comentá-
vamos fatos referentes à esta 
data e procurávamos fazer 
com que cada um acrescen-
tasse um pouco mais de re-
ligiosidade à sua vida. Era a 
comemoração pela chegada 
do menino Jesus que era en-
cerrada com uma missa em 
seguida a chegada do Papai 
Noel, cânticos lindos e muitos 
comes e bebes!  Mas a crian-
çada do sítio e da vizinhança, 
que era em número superior 
a 20, cresceu e foi-se embora.

Dessa divagação que faz tão 
bem a nós, volto a realidade e 
me lembro que tenho muitas 
obrigações a cumprir, antes da 
ceia de Natal em família.

Nessa oportunidade peço 
que Deus nos ajude sempre e 
que todos vocês , meus queri-
dos leitores e amigos, tenham 
um Natal muito feliz e um Ano 
Novo repleto de bons aconte-
cimentos!

Nos vemos em 2022!

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Dias que 
antecedem  
o Natal
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Em todos os pontos do mun-
do, com algumas exceções, 
quando vai chegando o Natal 
começamos a pensar em coi-
sas que talvez durante o ano 
todo não nos lembramos: vi-
sitas que deixamos de fazer, 
mensagens que deixamos de 
retribuir, organização de ar-
mários, de livros, de papeis e 
tantas outras coisas... É um ver-
dadeiro exame de consciência!

Com certeza o motivo disso 
tudo é o tempo de que dispo-
mos para tentar executar todos 
os nossos planos e objetivos. Já 
li  uma vez, que quem não con-
segue essa meta, é porque não 
sabe dividir as horas de que 
dispõe: tenho 18 horas diárias 
à minha disposição. Talvez meu 
problema seja o acúmulo de 
compromissos que assumo.

Todas as noites vou para 
a cama preocupada com al-
guma coisa que deixei de 
fazer. Mesmo assim, quando 
acordo, agradeço a Deus por 
poder estar vivendo mais um 
dia.  Nesse momento, ligo o 
celular para cantar às minhas 
duas Marias, Maria Silvia e Ma-
ria Beatriz: “Abra a janela Ma-
ria que é dia/São 8 horas e o 
sol já chegou/Os passarinhos 
fizeram seus ninhos/Na janela 
do seu bangalô.”

Nessa época tudo é festa e 
alegria! Nosso presépio já está 
montado: é o mais lindo do 
mundo! Em cada detalhe vejo a 
mãozinha dos meus netos. Um 
boi, perto da manjedoura,  com 
um chifre só, uma vaquinha 
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A poucos dias do fim de 
seu primeiro ano de mandato 
como prefeito de Holambra, 
Fernando Capato recebeu o 
Jornal da Cidade para uma 
breve conversa sobre desa-
fios e conquistas de 2021 e 
os projetos para o ano que se 
aproxima. O prefeito desta-
cou o trabalho de vacinação e 
enfrentamento à pandemia, o 
início de obras importantes, 
a conquista de novos recur-
sos e reforçou o que chamou 
de “compromisso assumido 
com os moradores”. “Vamos 
nos dedicar intensamente, 
do primeiro ao último dia”, 
disse. Confira o bate-papo na 
íntegra:

Que avaliação você faz 
deste primeiro ano de 
mandato?

Esse foi um ano difícil, de 
grandes desafios. Acredito 
que para todos nós. Foi pre-
ciso enfrentar, de cara, o pe-
ríodo mais restritivo, intenso 
e letal da pandemia e conci-
liar o trabalho de assistência 

aos pacientes ao processo de 
vacinação, iniciado ainda em 
janeiro com poucas doses e 
muitas incertezas. Mas foi 
também um período de mui-
to aprendizado, conquistas e 
avanços importantes para a 
cidade. 

Como foi lidar com o 
avanço da pandemia no 
início do ano?

Já nos primeiros dias 
do ano, diante da perspec-
tiva de enfrentarmos novo 
agravamento da pandemia, 

adquirimos equipamentos, 
medicamentos e reorgani-
zamos o fluxo e a estrutura 
de atendimento para garan-
tir assistência a todos que 
eventualmente pudessem 
precisar. Um trabalho muito 
importante de toda a equipe 

e que preparou a cidade para 
o momento difícil que estava 
por vir. Procuramos agir com 
responsabilidade e equilí-
brio para reduzir ao máximo 
o número de casos e os im-
pactos da Covid-19 para o dia 
a dia das pessoas. E acho que 
alcançamos bons resultados 
nesse sentido. Temos atual-
mente um dos menores índi-
ces de letalidade da doença 
e estamos entre os melhores 
índices de adesão à vacina 
da região, com mais de 92% 
da população vacinada com 
uma dose e quase 90% com 
o ciclo completo. A colabora-
ção e a compreensão dos mo-
radores foram essenciais em 
todo esse processo. 

Quais as ações de governo 
que mereceram destaque 
em 2021?

Mesmo com dificuldades, 
demos passos importantes 
em diferentes áreas. Inicia-
mos, por exemplo, as obras 
da primeira escola de ensino 
fundamental do bairro mais 

“Um ano difícil, de grandes desafios. Mas de muito 
aprendizado e conquistas”, avalia Fernando Capato

Feliz Natal
Próspero Ano Novo

A Cooperativa Pecuária Holambra deseja a todos 
um Natal repleto de bençãos e um 2022 cheio de 

alegrias, sucesso e boas novas.
Que o espirito natalino renove as esperanças e 
traga perseverança para dar continuidade aos 

objetivos do ano vindouro!

Rua Rota dos Imigrantes, 152 - Centro -  Holambra - SP
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populoso de Holambra, o Imi-
grantes. A primeira em cerca 
de 20 anos. Um projeto que 
está avançando bem e que 
fortalecerá nossa estrutura 
de atendimento e ensino. Re-
abrimos o PSF do Palmeiras 
e iniciamos as atividades da 
Academia da Saúde. Conquis-
tamos também recursos im-
portantes junto ao Estado e 
ao Governo Federal, incluin-
do investimentos para pavi-
mentação de vicinais e para 
a construção do primeiro 
Centro Dia do Idoso do mu-
nicípio. Estamos avançando 
no processo de regularização 
fundiária no Vila Nova e em 
colônia no Fundão, que era 
uma necessidade de muitos 
anos. E, mais recentemente, 
recebemos do vice-governa-
dor Rodrigo Garcia, em visita 
a Holambra, a confirmação, 
com licitação prevista para 
fevereiro do ano que vem, da 
duplicação da Rodovia SP-
107, em trecho que liga nos-
sa cidade ao trevo de Santo 
Antonio de Posse e Jaguariú-
na. Uma melhoria fundamen-
tal e pela qual temos lutado 
há muito, muito tempo. Uma 
obra que irá beneficiar mi-
lhares de motoristas todos 
os dias e cujo projeto básico 
entregamos essa semana ao 

Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado.

Como é a relação da 
Prefeitura com a Câmara 
Municipal?

Temos uma relação de 
diálogo e de respeito com a 
Câmara Municipal. Os verea-
dores, como nós, são pessoas 
comprometidas com o bem-
-estar e o desenvolvimento 
da cidade. E isso é muito im-
portante para que consiga-
mos, com unidade e trabalho, 
administrar, fazer um bom 
governo e oferecer a toda a 
população serviços eficien-
tes e de qualidade. Acredito 
que temos em Holambra um 
Legislativo forte e conscien-
te.

Quais os principais 
projetos da administração 
para 2022?

Nosso principal objetivo, 
com o recuo da pandemia, 
é colocar em prática nosso 
plano de trabalho. Entregar 
as obras que começamos. 
Iniciar aquelas que estão 
previstas e com recursos já 
assegurados a partir da ges-
tão que fizemos em 2021 
junto aos governos estadu-
al e federal. Estou confiante 
e otimista de que teremos 

um 2022 melhor, com ainda 
mais avanços para a cidade e 
de mais oportunidades para 
as famílias. É para isso que 
vamos nos dedicar intensa-
mente, do primeiro ao último 
dia.

O que você tem a dizer à 
população de Holambra 
neste final de primeiro ano 
de mandato?

Sempre que tenho a opor-
tunidade, reforço o compro-
misso que assumi com os 
moradores. O compromisso 
do trabalho. Faremos isso 
durante todo o nosso man-
dato, sem trégua. Sou muito 
grato pela confiança que re-
cebi nas urnas e meu maior 
desejo é honrar cada voto e 
apoio com bons resultados. 
Aproveito o espaço para de-
sejar a todos as famílias um 
Natal de harmonia e um 2022 
de saúde e de realizações. É 
fundamental que todos si-
gam se cuidando. Adotando 
as medidas necessárias para 
superarmos em definitivo 
essa grave crise sanitária que 
tanto nos prejudicou e que 
tanta gente levou do nosso 
convívio. Com saúde, não te-
nho dúvidas, faremos juntos 
uma cidade cada vez melhor 
para vivermos.
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Apesar do ano difícil, Legislativo cumpriu seu papel, diz Serjão

Câmara teve um acréscimo de 40% no número de documentos recebidos, se comparado com o ano anterior

Esdras Domingos

A Câmara Municipal da 
Estância Turística de Ho-
lambra promoveu no ano de 
2021 o total de 37 sessões 
plenárias, sendo 33 Sessões 
Ordinárias, três Sessões Ex-
traordinárias e uma Sessão 
Solene. Em meio a um pe-
ríodo conturbado devido 
à pandemia causada pelo 
Covid-19, o presidente do 
Legislativo Holambrense, 
Mauro Sérgio de Oliveira 
(Serjão/PTB) avalia que o 
ano foi de “desafio e apren-
dizado”. 

Faltando sete dias para o 
fim do ano, as obras do novo 
prédio da Câmara ainda não 
saíram do papel. Serjão disse 
que não tem previsão para 
quando começa, pois, a Casa 
analisa projetos “buscando 
fazer bom uso do orçamento 
para o próximo ano”.

Se um dos principais pro-
jetos da atual legislatura 
ainda está em fase de estu-
do, não significa que houve 

pouco trabalho.  Ao longo 
de 2021, foram elaborados 
e apresentados na Câmara o 
montante de 251 propositu-
ras, entre estes documentos 
181 Indicações Legislativas, 
38 Projetos de Lei, 9 Proje-
tos de Lei Complementar, 
além das Moções, Projetos 
de Decreto Legislativo, Pro-
jeto de Resolução e Requeri-
mentos. 

Conforme informou o Le-
gislativo, houve um acréscimo 
de 40% no número de docu-
mentos recebidos, se com-
parado com o ano anterior. 
Se considerarmos apenas os 
projetos de lei somados aos 
projetos de lei complementar, 
41 foram aprovados, sendo 
30 de iniciativa do Executivo 
e 18 do Legislativo. 

O recesso parlamentar 
previsto em Lei está com-
preendido em dois períodos, 
23 de dezembro a 31 de ja-
neiro e da primeira terça-fei-
ra do mês de julho até o dia 
31 de julho.  A primeira Ses-
são Ordinária de 2022 está 

prevista para acontecer no 
dia 07 de fevereiro.

Jornal da Cidade 
Holambra (JC Holambra) - 
Qual a sua avaliação deste 
primeiro ano da atual 
legislatura?

Serjão: Desafio e aprendi-
zado. Apesar de ser vereador 
em terceiro mandato conse-
cutivo essa foi a primeira vez 
que tive a oportunidade de 
conduzir a Câmara como pre-
sidente e isso me motivou e 
fez conhecer ainda mais a má-
quina pública. Acredito que 
o ano tenha sido difícil para 
todos, mas nós vereadores, 
soubemos desenvolver nosso 
papel da melhor maneira e re-
presentarmos o povo valori-
zando cada voto que tivemos.

JC Holambra – Depois 
de doze meses, quais as 
principais dificuldades 
enfrentadas na condução 
da Câmara?

Serjão: Como pontuei no 
primeiro semestre, procuro 

sempre focar nas soluções e 
não nas dificuldades. Somos 
nove cabeças com opiniões 
diferentes e 11 funcionários 
que nos auxiliam no dia-a-dia. 
Buscamos sempre soluções 
conjuntas que possam benefi-
ciar a comunidade e melhorar 
cada vez mais os serviços ofe-
recidos aos cidadãos.

JC Holambra - O que 
gostaria de ter realizado 
neste primeiro ano, mas 
não fez?

Serjão: Gostaria de ter 
ampliado e melhorado algu-
mas ferramentas na Câmara 
para torna-lá um local mais 
moderno e tecnológico. 

JC Holambra - Durante os 
dois anos de pandemia o 
Sr. fez parte do Legislativo 
Holambrense. Qual o 
impacto do Covid para 
população e para os 
trabalhos da Câmara?

Serjão: A pandemia fez 
com que pela primeira vez 
tivéssemos sessões a portas 

fechadas e prejudicou nos-
sa forma de trabalhar sem-
pre próximo a população. A 
Câmara também passou a 
funcionar em escala entre 
os funcionários, isso tudo 
nos marcou muito, mas com 
certeza o próximo ano será 
melhor e vamos estar cada 
vez mais conectados com a 
população.

JC Holambra: Como foi 
o relacionamento com 
o Executivo – prefeito 
Fernando Capato?

Serjão: Graças a Deus o 
relacionamento com o Exe-
cutivo, e isso posso falar, 
acredito, que por todos os 
vereadores, tem sido mui-
to bom, o Fernando sempre 
nos recebe e procura aten-
der nossas demandas da 
melhor forma possível. Isso 
é essencial para o trabalho 
do Legislativo e Executivo e 
principalmente, valoriza a 
preocupação de todos com 
a melhoria na qualidade de 
vida da população.



6

www.jcholambra.com

PolíticaHolambra, 24 de dezembro de 20216

A preservação da memó-
ria auxilia na construção da 
nossa identidade social atual 
e futura, perpetua valores, 
mantém viva nossa cultura, 
promove diretrizes, respeito 
e amor ao local que vivemos. 
Foi com esta emoção em um 
dia histórico que a Câmara 
Municipal de Holambra em 
celebração aos 30 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa promoveu a Sessão 
Solene, realizada no dia 20 
de dezembro, para homena-
gear as pessoas que reconhe-
cidamente se dedicaram de 
forma diferenciada para con-
seguir transformar a Fazen-
da Ribeirão em município. 

Muitos caminhos e desa-
fios foram percorridos até a 
conquista da emancipação 
da cidade e posterior orga-
nização municipal. Inicial-
mente em 1982 formou-se 
um grupo de moradores para 
discutir e propor soluções 
para os sérios problemas de 
segurança que a comunida-
de estava sofrendo, o grupo 
era conhecido como “Grupo 
Urbano” ou “Comissão para 
assuntos Urbanos de Holam-
bra”. Esta comissão compos-

ta pelo Dick Schoenmaker, 
Enivaldo Lobo, Henk de Wit, 
Hermanus Meijerink, Ar-
noldus Wigman, João Wage-
maker (em memória) e Go-
dofredo Miltemburg deu o 
pontapé inicial para o objeti-
vo que viria a ser formar tor-
nar Holambra independente.

Na época a Fazenda Ribei-
rão (Holambra) pertencia a 
quatro município, Jaguariú-
na, Santo Antônio de Posse, 

Cosmópolis e Arthur Noguei-
ra, ou seja, cada pedaço da 
cidade possuía ou não um 
determinado serviço públi-
co, como a coleta de lixo, ilu-
minação, abastecimento de 
água, segurança pública. Com 
isso o Grupo Urbano come-
çou a perceber que a única 
solução seria a emancipação 
da comunidade, iniciando as-
sim um desafio ainda maior, 
constituíram a Comissão Pró-

-Emancipação em 1990, for-
mada por Enivaldo Lobo, Dick 
Schoenmaker, Zélia Castanho, 
Marcelo Schut, Iran Brunha-
ni, Antônio Marino Brandão, 
Oriovaldo Venturini, Celso Ca-
pato e Mauro Rodrigues.

A conquista pela autono-
mia da comunidade foi um 
processo difícil com muitos 
entraves, porém contou com o 
importante auxílio do Prefeito 
de Jaguariúna na época, Tarcí-

sio Chiavegato, e com o apoio 
fundamental de deputados es-
taduais, Barros Munhoz, Nel-
son Nicolau, Edinho Araújo e 
Tonca Falseti, com a autoria do 
projeto e processo de tramita-
ção na Assembleia Legislativa.

Após um longo processo 
e com o Plebiscito favorável à 
emancipação, realizado em 27 
de outubro de 1991, vieram 
as eleições e os primeiros res-
ponsáveis por organizar a nova 
cidade, como primeiro Prefeito 
de Holambra Celso Capato e no 
Legislativo os vereadores An-
dré Graat, Valter Costella, Mar-
cel Donizeti de Souza Campos, 
Donizete de Carvalho da Silva, 
Antonio de Souza, Antonio 
José Esperança, Aparício de Al-
meida (em memória), Geraldo 
Theodorus Maria van Schaik e 
Iran Daier Brunhani.

Em uma noite repleta de 
recordações e muita celebra-
ção, a homenagem continuou 
com a entrega do Título de 
“Cidadão Holambrense” ao 
Senhor Petrus Bartholomeus 
Weel. O Senhor Pedro, como é 
conhecido, participou e ainda 
participa ativamente de im-
portantes projetos para o de-
senvolvimento de Holambra.

Vereadores fazem homenagem especial aos emancipadores
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Covid-19: 91,5% dos holambrenses já receberam a 1ª dose 

da vacina e Saúde confirma 14 novos na última semana

Dados divulgados pela Saúde registram 
mais de 240 mil atendimentos em 2021

Dados divulgados pelo 
Departamento Municipal de 
Saúde nesta quinta-feira, dia 
23 de dezembro, revelam o 
registro de 14 novos casos 
de Covid-19 em Holambra ao 
longo dos últimos 7 dias.

A cidade contabiliza, des-
de o início da pandemia, 
2.160 casos e 15 óbitos. 
Neste momento, 9 pessoas 
aguardam, em isolamento 
domiciliar, o resultado de 

exames. O bairro Imigrantes 
soma 609 confirmações, se-
guido do Centro com 202 e 
do Groot com 193 registros.

“Temos uma nova varian-
te do vírus em circulação e 
as festas de fim de ano se 
aproximam. Não é o momen-
to de afrouxar os cuidados. A 
higienização frequente das 
mãos, o uso de máscara de 
proteção e o distanciamento 
entre as pessoas precisam 

ser mantidos”, disse o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. “Funda-
mental também ficar atento 
ao recebimento das doses da 
vacina nas datas corretas”.

Até o momento, 91,5% 
dos holambrenses já recebe-
ram a 1ª dose do antígeno. 
86,58% tomaram as duas 
doses ou o antígeno de dose 
única e 18,5% receberam o 
reforço do imunizante.

A rede municipal de saú-
de de Holambra realizou 
esse ano, entre 1º de janeiro 
e 20 de dezembro, 243.203 
atendimentos – dado que 
inclui consultas, exames 
complementares e labora-
toriais, cirurgias, receitas 
atendidas na assistência 
farmacêutica, além do ser-
viço de ambulância e trans-
porte sanitário.

A maior parte desse nú-
mero refere-se a consul-
tas médicas: foram 86.606 
em 2021. Entre os serviços 
considerados no balanço 
estão clínica geral, pedia-
tria, ginecologia, odontolo-
gia e nutrição, nas unidades 
dos bairros e na Policlínica, 
onde somam-se as espe-

cialidades de oftalmologia, 
dermatologia, cardiologia, 
otorrinolaringologia, fo-
noaudiologia, psicologia, 
gastroenterologia, terapia 
ocupacional, ortopedia, psi-
quiatria, fisioterapia, urolo-
gia, neurologia e vascular. 
Deste, 39.353 correspon-
dem a pronto-atendimentos 
na Policlínica Municipal.

A rede ofereceu, durante 
o ano, 3.937 exames com-
plementares, como ultras-
sonografias, ressonâncias 
magnéticas, tomografias 
computadorizadas e mamo-
grafias. 362 cirurgias gerais, 
pediátricas e oftalmológicas 
foram realizadas de janeiro 
até agora. Somente no pe-
ríodo compreendido entre 

os dias dia 8 de novembro 
e 17 de dezembro, com a 
realização da “Arrancada da 
Saúde”, iniciativa voltada ao 
atendimento da demanda de 
consultas, cirurgias e de exa-
mes laboratoriais e de espe-
cialidades, foram realizados 
1.320 exames de ressonân-
cia magnética, tomografia, 
ultrassom, audiometria e 
nasofibroscopia, além de 
240 cirurgias oftalmológi-
cas, gerais e pediátricas.

A Farmácia Municipal 
recebeu 31.976 receitas 
médicas. Foram realizados 
20.151 atendimentos pelo 
Serviço de Ambulância e 
Transporte Sanitário. Os 
exames laboratoriais soma-
ram 100.717 atendimentos.

Vacinação contra a Covid-19
A vacinação contra a Covid-19 teve início 
em Holambra no dia 21 de janeiro. De lá 
para cá, de acordo com dados do Vacinô-
metro do Estado de São Paulo, foram apli-
cadas 29.601 doses do antígeno contra a 
doença no município. 91,5% dos holam-
brenses já receberam a 1ª dose do antíge-
no. 86,58% tomaram as duas doses ou a 
vacina de dose única e 18,5% receberam o 
reforço do imunizante.

“Saúde é prioridade em nosso governo. Não 
poupamos esforços durante este ano para 
agilizar e garantir um atendimento ainda 
melhor em todas as nossas unidades”, disse 
o prefeito Fernando Capato. “Foi um ano di-
fícil pelo enfrentamento da pandemia, mas 
arregaçamos as mangas, adquirimos equi-
pamentos, reorganizamos o fluxo e estru-
turamos nosso atendimento para garantir 
assistência para todos os holambrenses”.
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O Jack Flores conquistou 
no último domingo, dia 19 
de dezembro, a taça da Copa 
de Futebol Amador pela ter-
ceira vez desde 2016. O time 
venceu a decisão nos pênal-
tis, por 4 a 2, depois de um 
empate em zero a zero no 
tempo regulamentar contra 
o Grêmio Holambra. O jogo, 
disputado no gramado do Es-
tádio Municipal Zeno Capato, 
foi aberto a público e reuniu 
centenas de pessoas nas ar-
quibancadas.

De acordo com o diretor 
municipal de Esportes, An-
dré Luís Buzzerio, a partida 
“emocionante” reflete o nível 
dos jogos e dos times da cida-
de durante toda competição.

Renan Ferreira, do Jack 
Flores, ficou com a artilharia 
do campeonato, com 10 gols 
marcados. A defesa menos 
vazada ficou com o time do 
Imigrantes, com apenas 1 gol 
sofrido. Atuaram nas parti-
das os goleiros Valdir da Silva 
e Robson André.

Decisão nos pênaltis dá vitória ao Jack Flores 
na final da Copa de Futebol Amador

Reforço na frota: Prefeitura receberá 5 novos 
veículos para serviços em diferentes áreas

A Prefeitura receberá nos 
últimos dias do ano 5 novos 
veículos que irão reforçar 
a frota em três diferentes e 
importantes setores da ad-
ministração.

Entre eles estão dois Re-
nault Duster Oroch, zero qui-
lômetro, que serão direcio-
nados para o Departamento 
Municipal de Promoção 
Social. Os automóveis, que 
custaram R$ 191 mil, foram 
adquiridos com auxílio de 
verba obtida junto ao depu-
tado estadual Alexandre Pe-
reira, no valor de R$ 150 mil.

A Saúde, por sua vez, 

passará a contar com um 
Renault Master Minibus 
Executive, também zero, do-
ado pelo Governo do Estado, 
para o deslocamento de pa-
cientes atendidos em unida-
des de saúde de referência 
da região.

Os outros dois veículos, 
modelo Fiat Ducato, foram 
adquiridos por R$ 446.700, 
no total. Eles são novos, têm 
capacidade para até 16 pes-
soas e serão utilizados pelo 
Departamento Municipal de 
Educação no transporte de 
alunos com necessidades 
especiais.
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Projeto básico de 

duplicação da Rodovia SP-
107 foi entregue na Capital

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, protoco-
lou nesta terça-feira, dia 21 
de dezembro, o projeto bá-
sico de duplicação de trecho 
da Rodovia SP-107 junto ao 
Departamento de Estradas 
de Rodagem, o DER-SP. A 
ação é parte do compromis-
so firmado pelo município 
junto ao Governo do Estado, 
que anunciou no início do 
mês o investimento durante 
visita do vice-governador 
Rodrigo Garcia à Cidade das 
Flores. O plano prevê obras 
em 6,5 quilômetros de via 
em trecho que liga Holam-
bra ao trevo da Rodovia SP-
340, de acesso a Jaguariú-
na, Santo Antonio de Posse 
e Mogi Mirim. Segundo 
Garcia, a contratação acon-
tece até o final de fevereiro 
de 2022.

Capato foi à sede do 
DER, na capital paulista, 
acompanhado do vice-
-prefeito Miguel Esperan-
ça e do deputado estadual 
Barros Munhoz. A entrega 
cumpre papel atribuído ao 
município de formulação 
da proposta para que o 
Estado possa promover o 
processo de licitação.

“A duplicação desse tre-
cho é um pleito antigo de 

Holambra e região. Uma 
melhoria que irá benefi-
ciar dezenas de milhares 
de pessoas todos os dias”, 
destacou o prefeito. “Esta-
mos muito otimistas com o 
anúncio feito pelo vice-go-
vernador Rodrigo Garcia. 
É um investimento signifi-
cativo em segurança e con-
forto para quem transita 
por esse trecho”.

Munhoz destacou que é 
motivo de alegria e orgulho 
contribuir para que esse 
mais esse sonho de Holam-
bra se torne realidade.

Outros anúncios
Além de protocolar o 

projeto de duplicação, Fer-
nando e Miguel aproveita-
ram a viagem a São Paulo 
para outros importantes 
anúncios: o primeiro de-
les, a assinatura de convê-
nio que destinará à cidade 
nova viatura zero quilô-
metro para patrulhamento 
rural. O segundo, a renova-
ção de parceria para exe-
cução do projeto Cozinha-
limento, de capacitação 
profissional gratuita, pelo 
Fundo Social do município, 
presidido voluntariamente 
pela primeira-dama Yvon-
ne Schouten Capato.

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Para a massa de mel e especiarias
1 tablete de manteiga (ou margarina) 
[200g] 
/3 xícara (chá) de mel [80ml ou 110g]
1 xícara (chá) de açúcar mascavo [150g] 
2 gemas de ovos (ou 1 ovo inteiro) 
[entre 40g e 50g]
1 colher rasa (sopa) de canela em pó [7g] 
1 colher rasa (chá) de cravo em pó [2g] 
1 colher rasa (chá) de gengibre em pó 
[2g] 
1 colher (chá) de raspas de casca de 
laranja ou limão (opcional) [2g] 
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 
[2g] 
4 xícaras (chá) de farinha de trigo [560g]

Para o glacê 
de limão para 
decoração
2 claras de ovos [aproximadamente 60g] 
2/3 xícara (chá) de açúcar refinado 
[120g] 
2 colheres (sopa) de suco de limão 
[20ml] 
1/2 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro 
impalpável [50g] 
Corantes alimentícios nas cores de 
sua preferência (líquido, gel ou em pó 
hidrossolúvel) 

Bolachas de natal 
Chef Silvia Nicolau

Modo de fazer: acesse https://www.youtube.
com/watch?v=hoDhlIsjiyw
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Noemi Almeida

Está chegando o dia. 
Aquele pelo qual esperamos 
o ano todo. Dia em que reuni-
mos nossos amigos, agrade-
cemos pela ceia, rimos lem-
brando dos bons momentos, 
ou choramos, diante de um 
ano onde enfrentamos vários 
problemas sanitários, políti-
cos, econômicos e sociais. 

Quem está sozinho espe-
ra por companhia. Quem está 
acompanhado, espera pelo 
momento em que pode decla-
rar que ama muito o seu com-
panheiro. Quem é religioso, 
espera agradecer a Deus pela 
sua dádiva de vida. Os filhos 
esperam receber presentes. 
Já os pais, esperam dar o seu 
amor em forma de presente. 
Fato é, que quando essas luzes 
brilhantes e coloridas come-
çam a aparecer pela cidade em 
todos os corações começa sur-
gir a esperança. A espera de 
algo, que provavelmente acon-
tecerá no dia 25. Natal. 

O Papai Noel e sua comi-
tiva chegaram há mais ou 
menos 20 dias em Holambra. 
Para a maioria das crianças, 
uma confirmação de que o 
seu presente chegaria. Para 
eles as coisas são mais sim-
ples: a alegria de um mês in-
teiro está decretada a partir 
de um único brinquedo. Não 
existem problemas se ela 
sabe que estará com a ma-
mãe e o papai, e ainda brin-
cará com sua amada boneca. 

Entretanto, para nós, de 
mais idade, ser feliz não é tão 
fácil. Tem gente que não pode 
ficar com a família. Gente que 
não vai ganhar o seu amado 
brinquedo, pois o valor de 
um carro de verdade é muito 
mais alto do que um carro de 
mentira. Tem gente até que 

Conheça os sonhos de Natal de moradores
O Jornal da Cidade de Holambra foi às ruas conhecer os desejos dos moradores e descobriu que eles têm muita coisa em comum

não terá uma ceia de Natal, 
pois não consegue comprar 
comida e não tem nenhum 
amigo, que o convide. 

A gente tem que pensar no 
aluguel, nas contas, na saú-
de, nos outros…tantas coisas 
ocupam nossa mente que, 
diferente dos pequenos, nem 
paramos pra pensar o que 
queremos ganhar de presen-

te. Quando foi que perdemos 
a nossa capacidade de so-
nhar? Quando foi que a rea-
lização dos nossos desejos e 
conquistas não se tornaram 
mais o suficiente pra que a 
gente ficasse feliz? O que será 
que a gente quer agora? O jor-
nal da cidade foi às ruas jus-
tamente para entender essas 
coisas. Para isso, fizemos uma 

pergunta diferente à popula-
ção, em especial os adultos. 
“Se você tivesse certeza que 
seu presente de Natal fosse 
um desejo a ser atendido, o 
que você pediria?” As res-
postas foram interessantes e 
também revelam um pouco 
do que se passa no coração de 
nossos cidadãos. 

“Pediria com certeza mais 

dinheiro”,afirma Afonso Mar-
tins, morador do bairro Imi-
grantes. O agente de serviços 
gerais, que pega um ônibus 
lotado até Campinas todos 
os dias para ter o seu ganha 
pão, se mostra insatisfei-
to com o pagamento, quem 
mal serve para cuidar da fa-
mília. “Não é por preguiça, 
nem por força de vontade. É 
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que eu realmente fico muito 
cansado e não consigo fazer 
nada no fim de semana”, ele 
complementa. Cansaço este, 
que não é só físico. De tanta 
preocupação ele e sua espo-
sa, Jussara, quase não con-
seguem dormir. Ela mesma 
precisa trabalhar numa loja 
em Artur Nogueira para com-
plementar renda e fica o dia 
todo preocupada com a saú-
de e a felicidade dos filhos. 
É por isso que, ao ser ques-
tionada, ela diz que tempo é 
o que pediria ao Papai Noel. 
“Eles estão crescendo rápido 
demais, não queria perder 
isso”, declara. 

Tempo é uma coisa muito 
boa, mas do que adianta se a 
gente não tem saúde? É o que 
pensa Maria Aparecida Be-
lotto, aposentada. Ela conta 
que seu esposo contraiu Co-
vid esse ano, e, por ter mor-
bilidades, ficou com bastante 
sequelas. “Ele não tem tanto 
pique para conversar muito, 
nem sair comigo pra passear 
nessa cidade, que é tão linda”, 
relata. Maria sente falta dis-
so. Por mais que tenha suas 
amigas, igualmente aposen-
tadas, não é fácil passear sem 
o grande amor da sua vida. 
Seu maior presente de Na-
tal seria voltar a caminhar e 
viajar com quem ela passou 
mais de duas décadas. Mas 
para isso, ele precisaria de 
sua saúde restaurada. 

“Não só isso, mas também 
que todos parassem de en-
velhecer”, acrescenta Ivonei-
de Ferreira, amiga de dona 
Maria. A idosa, que está com 
75 anos, conta que apesar de 
estar com toda a energia do 
mundo tem perdido muitas 
pessoas queridas, com quem 
passou bons momentos. “Só 
esse ano foram 4 pessoas do 
meu círculo social”, relata, di-
zendo que isso não teve nada 
a ver com o coronavírus. Ela 
ainda continua dizendo que 
essas perdas a fazem refle-
tir muito sobre o sentido de 
tudo, e que às vezes bate um 

medo. “Estou velha, e sei que 
a minha hora está chegando. 
Não sei quando vou e por-
que vou, mas queria que eu 
não pudesse envelhecer. Na 
verdade, não queria que nin-
guém envelhecesse, isso se-
ria um excelente presente de 
Natal”, revela. 

Para quem é mais novo, 
como no caso de Helena 
Moreira, não há tanta pre-
ocupação com a hora final. 
“Eu queria mesmo era poder 
comprar um carro”, pede en-
vergonhada, imaginando que 
é ruim pedir coisas materiais. 

Entretanto, seu desejo não 
é tão incomum,já que todo 
mundo precisa se locomover, 
e não é tão fácil conhecer os 
lugares andando apenas a pé. 
“Faz tempo que eu quero ir à 
praia, conhecer o mar, e tam-
bém ver os meus sobrinhos 
que moram em Santa Catari-
na. Nasceram ano passado e 
até hoje não consegui dar um 
abraço neles”, explica. Além 
do mais, como moradora do 
Estado de São Paulo desde 
criança, ela nunca conseguiu 
visitar outras partes do Bra-
sil e seria bom fazer isso en-
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quanto as férias não acabam. 

“Carro eu até tenho, só 
me falta a gasolina”, afirma 
Márcio Paes. O contador que 
passeia com sua esposa pela 
cidade das flores reclama 
que custou vir de Araraquara 
até aqui. “Tem o combustí-
vel, tem os pedágios, tem as 
entradas para visitar alguns 
lugares, o dinheiro da comida 
que vamos consumir”, expli-
ca. Tudo isso afeta as viagens 
dele e impede que ele con-
siga viver mais momentos 
bons com sua família. 

Isso não é problema para 
Gabriela, Sara, André e Wa-
nderley, moradores de São 
Paulo. Eles fazem parte do 
clube de patinadores Hade-
7concept, e vieram para Ho-
lambra a fim de tirar fotos e 
fazer vídeos para o trabalho. 
Todos jovens e que têm fa-
mília e amigos, responderam 
que ficariam felizes com coi-
sas mais simples, como uma 
caneca de chopp premium 
com os colegas de trabalho 
ou uma viagem para a praia 
de três dias. “Trabalhamos 
muito, temos muita pressão 
e não é fácil superar nossas 
próprias expectativas e as 
que os outros colocam na 
gente. Por isso recorremos a 
grupos como este, a outros 

hobbies e outras atividades. 
Se o Papai Noel pudesse en-
sinar a todos a andarem mais 
devagar, a serem menos pre-
ocupados e estressados, tal-
vez o mundo fosse melhor”, 
pronunciaram-se de forma 
unânime. Finalizam também 
dizendo que amaram conhe-
cer Holambra e que o muni-
cípio inspira calmaria. 

Diferente da maioria, 
as idosas Josefina Cardoso, 
Marcia Moraes e Silvana San-
tos afirmam que não têm ne-
nhum grande sonho ou dese-
jo que pediram de Natal. Para 

elas, que já viveram bastante, 
o que mais importa é saber 
lidar com as dificuldades da 
vida, agradecendo pelo que 
se conseguiu e se esforçando 
para dar conta dos desafios 
que ainda virão. Elas ouvem 
o coral que cantam no coreto 
da praça central, e se emo-
cionam ao perceberem que 
conseguiram chegar ilesas 
a mais um fim de ano, mais 
um Natal. “Ainda se cantam 
as mesmas músicas que sur-
giram na infância, o que cau-
sa um grande sentimento 
de nostalgia e uma emoção 

indescritível”, acrescentam. 
Não é um pedido, mas um 
desejo que fazem, de ter uma 
humanidade que saiba olhar 
para os bons momentos e vi-
vê-los plenamente.

Todos os entrevistados 
pediram algo diferente, mas 
todos os pedidos têm algo 
em comum: todos eles envol-
vem o carinho e afeto a quem 
se ama. Todos eles mostram 
um desejo interno de poder 
aproveitar melhor os filhos, 
os amigos e os amores.  De-
sejo de aproveitar a vida. Po-
demos até não pensar muito 

nisso, mas a vida passa, e no 
fundo todos sabem que po-
deriam ter a aproveitado me-
lhor. Neste Natal, o desejo do 
Jornal da Cidade para você é 
que pare um pouco a rotina 
corrida e que, pelo menos no 
dia 25, você viva de verdade, 
um dia para se lembrar por 
muitos e muitos anos. Afinal, 
todos os problemas e ocupa-
ções um dia passam, mas só 
os bons momentos e as boas 
memórias são capazes de ga-
rantir a nossa felicidade hoje, 
e até o fim da vida. 

Um feliz Natal! 



13

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 24 de dezembro de 2021 13
Papai Noel chega de 

helicóptero e distribui 
presentes para estudantes 

da Rede Municipal

Milhares de pessoas fo-
ram ao Estádio Municipal 
Zeno Capato no fim de tarde 
do último sábado, 18 de de-
zembro, para acompanhar a 
chegada do Papai Noel e a en-
trega de presentes do Natal 
Mágico a crianças de 0 a 12 
anos de idade matriculadas 
na rede municipal de ensino.

De helicóptero, o bom 
velhinho aterrissou no gra-
mado por volta de 17h30 
diante de olhos atentos da 
criançada que aguardava em 
fila na alça de acesso ao cam-

po., se estendeu por cerca de 
3 horas, com cerca de 2.500 
meninos e meninas contem-
plados com presentes ade-
quados para diferentes faixas 
de idade. O Protagonista da 
festa, o Papai Noel recebeu 
uma a uma a criançada para 
fotos e pedidos.

O evento, promovido pelo 
Fundo Social com apoio da 
Prefeitura, foi organizado 
por servidores e voluntários 
na companhia do prefeito, da 
primeira-dama do vice-pre-
feito e de vereadores.

Coisas de 
Holambra...

Retrospectiva do turismo 2021
A Pandemia trouxe 
muitos desafios a to-
dos os setores e, claro, 
o turismo foi um dos 
mais afetados. Restau-
rantes ficaram fecha-
dos, pessoas pararam 
de viajar e por aí vai. 
Empresas tiveram que 
se reinventar, usar a 
criatividade para so-
breviver ao último ano. 
Por mais que tenham 
sido tempos difíceis, 
Holambra já se recupe-
rou da crise, em con-
tramão ao que acon-
tece em muitas outras 
estâncias turísticas.
Os números não men-
tem: o Moinho Povos 
Unidos vinha registrando um crescimento ex-
ponencial desde que abriu e não foi a pandemia 
que impediu essa ascensão. Fomos de 8 mil visi-
tantes em 2015, para 45.500 em 2019. Em 2020, 
o Moinho ficou fechado por seis meses, e, mes-
mo assim, registrou 22 mil pessoas. O movimen-
to cresceu e, novamente, obtivemos recorde de 
visitação em 2021: o ano nem terminou e já acu-
mulamos quase 60 mil turistas.
Eu, que faço o mapa turístico desde 2015, observo 
o crescimento da cidade. A cada nova edição, dis-
tribuída sempre nos meses de junho e dezembro, 
aumentam o número de empresas participantes 
e a quantidade impressa. Fomos de 20 mil unida-
des/ano para 80 mil em 2021. E faltou material. A 
nova remessa deve chegar ao trade em volumes 
que ultrapassam as 100 mil unidades/ano.
Com relação às empresas, o destaque vai para 
a gastronomia. No último semestre, demos as 
boas vindas ao De Dam, Divina Terra, Lago do 
Holandês, Camanducaia Company, Guirlanda, 
De Molenbar, De Pizza Bakker, Açaí Bella Fruta e 
logo o Villa Girassol deve ser inaugurado. Isso, se 
eu não esqueci de mencionar alguém.
Com a volta à fase amarela, em setembro do ano 
passado, vimos um novo fenômeno acontecer na 
cidade: as excursões vieram, mesmo sem a Expo-
flora, e continuaram vindo nos meses seguintes, 
porque finalmente entenderam que temos turis-

mo o ano inteiro. Tive-
mos, inclusive, que dar 
uma pausa, após rece-
bermos mais de 70 ôni-
bus no final de semana 
do dia dos namorados, 
para nos reorganizar. 
Aí, em agosto, a Prefei-
tura publicou um de-
creto que regulamenta 
a entrada e circulação 
destes veículos na ci-
dade – uma medida ne-
cessária para o controle 
do crescimento susten-
tável da atividade em 
Holambra.
Ademais, finalmente 
voltamos a receber 
verbas do DADE (De-
partamento de Apoio 

ao Desenvolvimento de Estâncias), que foram 
suspensas por dois anos consecutivos. O pri-
meiro projeto, que já está sendo discutido com 
o COMTUR (Conselho Municipal do Turismo), 
é a revitalização da Praça dos Pioneiros, na ex-
pectativa de ampliar o corredor turístico da Al. 
Maurício de Nassau – a primeira iniciativa para 
desafogar os polos turísticos formados na região 
dos guarda-chuvas coloridos e do Moinho.
Como é de se esperar, Holambra continuará cres-
cendo forte e depressa. No último ano, tivemos 
a abertura do Bloemen Park e da Macena Flores 
aos visitantes, que já registram um movimento 
excepcional. O hotel Royal Tulip, a ser inaugura-
do no começo do ano que vem, também anun-
cia uma nova era no turismo de Holambra, que 
consolida a atividade como uma das principais 
dentro do setor de serviços no município. O tu-
rismo é um fato, sem volta. Aproveitar as opor-
tunidades que ele traz, uma escolha. O que você 
planeja para 2022?
Feliz ano novo!
Gostou? Então me manda um zap! (19) 97814-
5997

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e 

curiosidades sobre Holambra?  
Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit
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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo Instituto Musical e 
Faculdade de Artes de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em Música pela 
FCM Faculdade de Ciências Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e avançado  

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 

FELIZ

& PRÓSPERO ANO NOVO

QUE TODOS OS
DESAFIOS DE 2021 SE

TORNEM COMBUSTÍVEL
PARA UM 2022 REPLETO

DE MUITAS CONQUISTAS,
SUCESSO E MUITA PAZ!

ESTES SÃO OS VOTOS
DA EQUIPE CAF!

DEIXE A PORTA DA SUA CASA SEMPRE
ABERTA PARA A FELICIDADE!

ESTAREMOS EM
RECESSO DE 

24 DE DEZEMBRO A
02 DE JANEIRO.
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● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calo-
sidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes 
e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, 
texturas e novas tendências. Técnica profissional de ampliação. Ligue e 
venha fazer uma aula experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 
e quartas das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.
VENDO - Vasilhame Retornável  de Coca Cola R$ 1,00 cada. 
988352244 ligue!!!!

● DIVERSOS ●

Vendo casa no Redidencial Van Der Brook, Imigrantes, com dois 
quartos, banheiro, cozinha e  salas estar e jantar integradas, lavanderia 

e churrasqueira com 70 m2 de construção e terreno de 140 m2.

Mais informações:     (19) 9.9798-1875
Valor R$ 260 mil.

VENDE-SE 

Nº 1286
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS SALERA PARREIRAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
biotecnólogo, nascido em Itaúna MG, no dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (21/11/1981), residente e domiciliado na Rua Lith, 09, Condomínio Holland 
Park, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de JANOT ANTUNES PARREIRAS e de ELIA-
NA SALERA PARREIRAS.
ANNA ELISABETH MARIA SCHOUTEN, nacionalidade holandesa, estado civil divor-
ciada, profissão bióloga, nascida em Wervershoof - Holanda, no dia três de julho de mil 
novecentos e oitenta e três (03/07/1983), residente e domiciliada na Rua Lith, 09, Condomí-
nio Holland Park, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de CORNELIS PETRUS MARIA 
SCHOUTEN e de MARIA BOUKJE SCHOUTEN JONG.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 07 de dezembro de 2021

Nº 1289
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
GILVAN DAMIANI BROGINI, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, profissão 
advogado, nascido em Bueno Brandão MG, no dia vinte e sete de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (27/12/1975), residente e domiciliado na Rua Helianto, 367, Jardim 
das ulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de JOSÉ RAIMUNDO BROGINI e de 
CREIDE RIBEIRO MARIANO BROGINI.
CLÁUDIA RODRIGUES DE PAULA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Rubiataba, GO, no dia dois de dezembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (02/12/1975), residente e domiciliada na Rua Helianto, 367, Jardim das Tu-
lipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de ALIBERTINO DE PAULA e de ARACELIA 
RODRIGUES DE PAULA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 20 de dezembro de 2021

Nº 1290
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:        
JOSE MARCOS VELASCO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido em Rolândia PR, no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e 
cinquenta e nove (14/02/1959), residente e domiciliado na Rua Van Aken, 891, Parque Res-
idencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de ARISTIDES VELASCO e 
de DIRCE MARQUES VELASCO.
FABÍOLA POLI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão nutricionista, nas-
cida em Campinas-SP, (registrada no 2° Subdistrito), no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (17/09/1975), residente e domiciliada na Rua Van Aken, 891, 
Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de PAULO POLI e 
de MARLENE BENEDITO POLI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 21 de dezembro de 2021        

Nº 1291
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro:
ANGELO REINALDO VITOR, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão ger-
ente de processo e produção, nascido em Brazópolis MG, no dia vinte e três de março de mil 
novecentos e oitenta e três (23/03/1983), residente e domiciliado na Rua 8, 99, Residencial 
Vila das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de FRANCISCO VITOR e de MARIA 
REGINA DE JESUS VITOR.
VERA ELISA BIJKERK, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão em-
presária, nascida em Mogi Mirim, SP, no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e no-
venta e dois (16/08/1992), residente e domiciliada na Rua 8, 99, Residencial Vila das Tulipas, 
Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de MARCEL PATRICK BIJKERK e de ELISABETH 
ANA DE WIT BIJKERK.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 21 de dezembro de 2021

Nº 1292
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:        
MARCIO ANTONIO POLICASTRO DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profissão funcionário público, nascido em São Paulo-SP, (registrado no Subdistrito 
Tucuruvi) no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta (13/12/1970), residente e 
domiciliado na Rua 10, 137, Residencial Vila das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filho de MANOEL ALVES DA COSTA e de ANTONINA POLICASTRO DA COSTA.
AMANDA JANUARIO FARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Osasco, SP, no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois       (20/01/1992), residente e domiciliada na Rua 10, 137, Residencial Vila das Tuli-
pas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de EMERSON OLIVEIRA FARIAS e de LUCIA 
JANUARIO DE SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 22 de dezembro de 2021

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

Nº 1294
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro: 
JOÃO PAULO DE MORAIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão ad-
ministrador de empresa, nascido em Jaguariúna SP, no dia doze de julho de mil novecentos 
e oitenta (12/07/1980), residente e domiciliado na Rua Aroeira, 161, A, Parque dos Ipês, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de ANTONIO APARECIDO DE MORAIS e de BAR-
BARA HELENA SCHENKI DE MORAIS.
MARCIA SATLER GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado civil divorci-
ada,profissão empreendedora, nascida em Campinas, SP, no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e noventa e três (26/10/1993), residente e domiciliada na Rua Aroeira, 161, 
A, Parque dos Ipês, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de MARCIO JOSÉ GONÇALVES 
e de MARGARIDA MARIA SATLER GONÇALVES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
                
Holambra - SP, 22 de dezembro de 2021
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Levantamento mostra que Holambra é a cidade 

mais desenvolvida da região de Campinas

e Itatiba (68,65).
O IGMA é formado por 41 

indicadores alimentados por 
fontes públicas, como o IBGE, 
INEP, o Ministério Público Fe-
deral e o Mapa da Violência. 
Esses dados são processados 
por meio de um algoritmo 

que fornece um índice conso-
lidado por município.

“Nossa cidade é referên-
cia em indicadores sociais 
e de qualidade de vida. A 
divulgação feita pelo IGMA 
fortalece essa condição e re-
vela que estamos trilhando 

o caminho certo, com desta-
que na região e posição pri-
vilegiada a nível nacional”, 
destaca o prefeito Fernando 
Capato.

As notas atribuídas à ci-
dades pelo IGMA podem 
ser consultadas pelo site ht-

tps://igma.aquila.com.br/. 
Os dados são atualizados 
automaticamente assim que 
uma nova informação é dis-
ponibilizada em alguma das 
fontes de pesquisa utilizadas 
pelo Instituto.

Holambra é a cidade mais 
desenvolvida da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) e está entre as 90 
mais do Brasil de acordo com 
levantamento realizado pelo 
Instituto Aquila, reconhecido 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, o BID. 
Os dados foram publicados 
através do Índice de Gestão 
Municipal (IGMA), que con-
sidera fatores relacionados 
à Educação, Saúde e Bem-Es-
tar, Eficiência Fiscal e Trans-
parência, Infraestrutura e 
Mobilidade Urbana e Desen-
volvimento Socioeconômico 
e Ordem Pública.

A cidade obteve nota 
73,51, bem acima do desem-
penho do Estado de São Pau-
lo, que atingiu média 64,22. 
A nota, de acordo com esca-
la divulgada pelo Instituto, 
representa desempenho de 
excelência. Holambra está à 
frente, na RMC, de Indaiatu-
ba (71,25), Pedreira (69,30) 
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Estudantes Holambrenses participam 

de gincana e coletam cerca de 4 
toneladas de tampinhas plásticas

Mais de 1,2 milhão de 
tampas plásticas que foram 
recolhidas por estudantes 
das redes pública e particu-
lar de Holambra, entre agos-
to e dezembro deste ano, em 
gincana promovida pela Pre-
feitura e pelo Fundo Social 
para contribuir com o Proje-
to Tampinha Legal, encabeça-
do na cidade pela Associação 
Príncipe Bernardo (APB). A 

quantidade equivale a quase 
4 toneladas deste material, 
que deixará de poluir o meio 
ambiente para ser reaprovei-
tado pela indústria.

A gincana, que reuniu 293 
alunos de 13 instituições de 
ensino da cidade, foi encerra-
da no último domingo, 19 de 
dezembro, com premiação 
ao participante com maior 
número de tampas coletadas, 

limpas e entregues à escola: 
Victor Steinmetz, da Escola 
São Paulo, foi o vencedor da 
brincadeira educativa, com 
133.632 unidades recolhi-
das no período. Ele recebeu 
um notebook pela contri-
buição ao projeto, entregue 
pela primeira-dama Yvonne 
Schouten Capato, presidente 
voluntária do Fundo Social, a 
uma representante da escola.

Não solte rojões, solte 
balões com sementes.

Os animais e a natureza, agradecem!

Nada pode empanar o brilho da Verdade, assim como nada 
consegue deter a marcha natural dos acontecimentos.

COMUNICADO 
Encerramos as atividades de 2021. Retornaremos aos atendimentos e 

passes no dia 11/01. Desejamos a todos boas festas!
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por Izildinha PilliFique
Ligado Queridos leitores,

Agradeço, de coração, a todos que acompanharam o meu trabalho aqui no JC durante 
todo esse ano. Desejo a vocês um Natal cheio de bênçãos e 2022 de mudanças felizes e 
muita saúde! Bjos.                  Izildinha Pilli

Alguns artistas que acompanham minha coluna, deixaram um recado especial para os leitores do JC:

“Agradeço à 
essa coluna 
que tem nos 
acompanhado 
durante todo 
ano. Feliz 
natal e um 
próspero ano 
novo a todos”.

“Novos objetivos, sonhos e realizações é tudo 
que desejo para vocês.”

“Em primeiro lugar quero agradecer a 
Deus por tudo. Que esse Natal seja 
de muito amor, carinho e que em 2022 
possamos viver mais feliz. Brigaduuuuu.”

“A todos vocês que 
acompanham essa 
coluna recebam, 
com as bênçãos do 
Pai, meus votos de 
um lindo natal e um 
2022 com muitas 
vitórias e saúde.”

Daniel

“Que nosso natal 
seja um dia de união 
e que o ano novo 
seja a comemoração 
de uma nova etapa 
em nossas vidas.”

César Menotti 
e Fabiano

Serginho 
Groisman

Preta Gil

Leonardo

Anitta

Fábio Jr

“Alô, galera! 
Vamos 
aproveitar a 
vida. Feliz 2022! 
Muita cachaça! 
Hehehe”

“Venham 
comigo. 
Vamos festejar 
um Natal 
com alegria e 
aguardar um 
2022 melhor”
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Noemi Almeida

Paz, saúde, harmonia, 
amor entre as pessoas… es-
ses são desejos muito co-
muns entre aqueles que fa-
zem promessas de ano novo. 
Os moradores da cidade das 
flores, entretanto, são dife-
rentes: eles também querem 
ter bons sentimentos, mas 
não abrem mão daquilo que 
pode ser feito, concretizado. 
Muitos desses pedidos po-
dem ser realizados apenas 
com o apoio governamental. 
Conheça algumas das mu-
danças que os holambrenses 
pedem em 2022. 

“Quero mais opções de 
lazer e acessíveis para a co-
munidade jovem - adulta”, 
afirma Tiago Oliveira. Para 
ele, poderia ser investido re-
cursos para que o teatro da 
cidade funcionasse sempre, 
passando filmes e outras 
apresentações para a popu-
lação. “Geralmente temos 

Moradores falam dos seus desejos e 
anseios para cidade das flores em 2022

Mais do que sentimentos, holambrenses pedem melhorias concretas

muitas coisas, mas a maior 
parte delas é voltada para o 
público infantil ou em horá-
rios em que é impossível uma 
pessoa que trabalha frequen-
tar”, explica. Ele diz ainda 
que não é todos os dias que 
as pessoas têm dinheiro para 
gastar em bares caros, ou ir 
até uma cidade vizinha para 

ver algo de interessante. Por 
isso a cidade das flores de-
veria começar a apostar em 
programações para o público 
jovem adulto, que  quer des-
cansar mas também procu-
ra entretenimento. Para ele, 
isso poderia ajudar o municí-
pio a fazer com que as pesso-
as fiquem mais aqui,e não se 

mudem para cá apenas para 
curtir a velhice. 

Aline Moreira e Francisco 
Tenório já pedem algo dife-
rente em 2022. Eles desejam 
a melhoria da infraestrutura 
de saneamento básico em 
Holambra. Eles, que moram 
em zonas afastadas da cida-
de, reclamam que neste ano 

em quase todos os meses 
faltou água, em algum mo-
mento. “Há uma insegurança 
de nossa parte quanto a isso, 
sempre há alguma reforma a 
ser feita, algum problema a 
ser resolvido, e eles avisam 
a gente de última hora. Com 
uma cidade de aposta tanto 
em cultura, poderia ser feita 
uma reforma geral nos ca-
nos da cidade e sistema de 
esgoto, para que a gente não 
precisasse passar por essa 
situação”, explica. Eles com-
plementam a fala dizendo 
que essa é uma reclamação 
de todos com quem tocam no 
assunto, e a prefeitura deve 
fazer uma pesquisa para sa-
ber que melhorias devem ser 
feitas além dessas. 

André Luiz Marinho, que 
mora no bairro Imigrantes, 
trouxe a família para visitá-lo 
nas férias. “Meus tios fica-
ram encantados com a bele-
za da cidade no centro, mas 
se surpreenderam com as 



20

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 24 de dezembro de 202120

EXCLUSIVOS
Descontos

para você ingressar na sua nova carreira

na matrícula*

na mensalidade*
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áreas rurais, um pouco aban-
donadas”, declara. Ele dá um 
exemplo dos ônibus, que são 
de graça no município, mas 
passam em poucos horários 
no dia e também estão bem 
velhos. “Poderiam, em 2022, 
terminar de asfaltar as ruas, 
colocar os postos de saúde 
para funcionar direito, com 
mais médicos que consigam 
ir visitar as famílias em casa, 
fazendo acompanhamento 
domiciliar.Outra coisa que 
talvez seja uma ideia boa, é 
transformar nossa área  rural 
também em um ponto de tu-
rismo. As pessoas só vão ver 
as flores, mas a cultura cai-
pira que existe aqui é muito 
mais que isso, é também pre-
ciosa”, conclui. Para ele, uma 
reunião com os sitiantes po-
deria auxiliar nesse quesito.  

“Eu amo Holambra, mas 
seria bom se os moradores 
fossem um pouco mais aco-
lhedores”, declara Regina da 
Silva. Ela salienta que a cida-
de cresceu muito nos próxi-
mos anos, e que tem ficado 
satisfeita com o que está se 
tornando. Entretanto, para 
ela, com o passar dos anos as 
pessoas simples e humildes 
que aqui viviam começaram 
a se fechar, esqueceram de 
algumas cordialidades como 
cumprimentar os vizinhos 
ou sorrir ao andar na rua. Ela 
ainda acrescenta que pre-

cisamos ser mais amorosos 
para dar exemplo às crianças, 
para que elas aprendam a ser 
calorosas uns com os outros 
no futuro. “Afinal, elas apren-
dem com o nosso exmplo”. 

O casal de visitantes que 
mora em Engenheiro Coelho 
não quiseram se identificar, 
mas disseram que gostariam 
que todas as coisas positivas 
da cidade fossem melhor di-
vulgadas. “Moramos perto 
mas quase nunca ficamos sa-
bendo das coisas que aconte-
cem aqui, e sei que são mui-
tas”, comentam. Com exceção 
da Noeland e da Expoflora, 
quase o ano todo a cidade re-
aliza apresentações e outros 
eventos, com a presença de 
visitantes de cidades e esta-
dos distantes, mas poucos de 

municípios vizinhos. “Querí-
amos participar e aprender 
um pouco mais da cultura e 
dia a dia dessa cidade tão lin-
da, que continua bonita fora 
das datas festivas. Quem sabe 
até para planejarmos morar 
aqui um dia”, acrescentam. 

As crianças não poderiam 
ficar de fora dessa matéria. 
A pequena Pietra Ribeiro re-
presenta a todos quando de-

clara que 2021 foi muito cha-
to, e quer que ano que vem 
seja diferente. “Quero poder 
brincar mais com meus ami-
gos, passar o fim de semana 
com meus avós e ir na praça 
brincar mais vezes”, afirma. 
Todos queremos isso, por-
tanto devemos nos esforçar, 
tomando os cuidados ne-
cessários para que doenças 
como a Covid não voltem a 

aparecer. Com as três doses 
de vacina e cuidados como o 
uso de máscara e álcool em 
gel em lugares fechados, to-
dos ficaremos mais tranqui-
los quanto a isso, e podere-
mos aos poucos voltar a vida 
normal. Uma vida de pessoas 
felizes que amam a cidade 
das flores que trabalham 
duro para fazer dela a cada 
dia melhor. 
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Moda

Vestido branco ainda é o queridinho para o réveillon
Apesar de não ser uma 

cor obrigatória no réveillon, 
a verdade é que a maio-
ria gosta de apostar na cor 
branca  que,  além de ser 
uma tradição, simboliza a 
paz e ainda é  uma união de 
todas as outras cores.

A moda está presente 
em tudo o que fazemos, seja 
nas roupas que vestimos, na 
mobília da nossa casa, nos 
carros, nos lugares que fre-
quentamos.

A moda é o que represen-
ta a sociedade em um deter-
minado momento sociocul-
tural.  Nesse sentido, é claro 
que para a  virada do ano, 
vamos falar dele: o  tradicio-
nal vestido branco.

Os tradicionais vestidos 
de renda, crochê, transpa-
rentes, curtos ou longos 
continuam em alta e não vão 
sair de cena tão cedo. Além 

disso, vestidos com propos-
tas mais sensuais repletos 
de transparências, fendas, 
decotes e comprimentos 
midi e mini também farão 
muito sucesso. 

Se você não gosta de ves-
tidos mini, mas ainda assim 
quer uma proposta mais sexy 
para o réveillon, então os 
vestidos com fendas e recor-
tes estratégicos são uma óti-
ma opção. Vestidos longos ou 
midis, com fendas na lateral 
das pernas é uma proposta 
chique e super sensual. 

Aqueles  com recortes na 
região da cintura também 
são estilosos, modernos e 
frescos. Já os modelos com 
recortes assimétricos na par-
te superior também devem 
bombar, além de ser uma 
aposta diferenciada. Por fim, 
a transparência marcou pre-
sença nos principais desfiles 

das Semanas de Moda,em se-
tembro,  e é uma tendência 
forte para o verão.

Nos pés, para quem não 
abre mão da elegância, use e 
abuse dos saltos escolhendo 
modelos da sua preferência.  
Quem prefere conforto, dê 
preferência para sandálias 
baixas como rasteirinhas ou 
chinelos bordados. Agora, se 
preferir, jogue tudo para o 
alto e fique descalça. Afinal 
no réveillon, pode!

Por fim, complemente o 
look com bolsas modernas 
e elegantes. Os modelos com 
alça de corrente pode ser 
uma boa opção, uma vez que 
combinam com qualquer 
vestido.

Mas, se de tudo,  você não 
faz parte da turma do bran-
co para o réveillon, escolha a 
cor que bem desejar, afinal a 
festa é sua!

No nosso cérebro, as cores podem despertar certas sensações e 
por isso as cores têm significados diferentes
Branco: paz
Prata: renovação 
Dourado: prosperidade
Rosa: amor
Amarelo: dinheiro, otimismo 
Verde: saúde e esperança

Laranja: vitalidade e coragem
Vermelho: força e paixão
Roxo: espiritualidade e transmutação
Azul: calma e equilíbrio
Preto: sobriedade

Trabalho marchetaria Maqueson Silva
Exclusividade em Holambra Gaya Atelier


